
COMUNICATULPLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
în zilele de 12 și 13 aprilie a.c. au avut loc 

lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. la care au 
participat membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului Central, membrii Comisiei Centrale 
de Revizie și ai Colegiului Central de Partid. 
Plenara a dezbătut următoarele probleme:

1. — Creșterea efectivului, compoziția 
și structura organizatorică a partidului 
(raportor tov. Virgil Trofin).

2. — Situația cadrelor din organele și 
aparatul de partid și de stat în anul 1965 
(raportor tov. Alexandru Drăghici).

3. — îmbunătățirea activității organiza
ției de pionieri (raportor tov. Leonte 
Răutu).

4. — Modul de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor și cererilor oamenilor muncii, 
adresate organelor de partid și de stat 
(raportor tov. Manea Mănescu).

5. — Reorganizarea Institutului de istorie 
a partidului.

La discuții au luat cuvîntul tovarășii: 
Gheorghe Călin, Ioan Clrcei, Ion Savu, Valter 
Roman, Iosif Uglar, Ștefan Bălan, Miu Do- 
brescu, Barbu Zaharescu, Gheorghe Nicula, loan 
Voina, Constantin Mîndreanu, Miron Nico- 
lescu, Dumitru Balalia, Ștefan Voicu, Gheor
ghe Roșu, Gheorghe Vasilichi, Vasile Mîrza, 
Nicolae Vereș, Constantin Pîrvulescu, Janos 
Fazekas. Vasile Potop, Petru Enache, Adal- 

ibert Crișan, Constantin Dăscălescu, Ludovic 
’Fazekas, Adam Leica, Cornel Enescu, Con
stantin Drăgan.

Dezbaterile au relevat succesele importante 
obținute în creșterea rîndurilor partidului, 
întărirea sa politică și organizatorică, promo
varea, educarea și formarea cadrelor, munca 
politică desfășurată în masele largi ale po
porului. Aprobînd propunerile Comitetului 
Executiv al Comitetului Central în problemele 
discutate, vorbitorii au subliniat că aplicarea 
lor va duce Ia continua întărire a partidului, 
a rolului său conducător în întreaga viață 
socială, Ia îmbunătățirea activității de formare 
a tinerei generații, ia dezvoltarea democra
ției socialiste în patria noastră.

Plenara a adoptat în unanimitate hotărîri 
corespunzătoare fn toate problemele dis
cutate.

1. — In legătură cu efectivul, compoziția 
și structura organizatorică a partidului, ple
nara a constatat că în cursul anului 1965 rîn- 
durile partidului au crescut cu peste 140 000 
de membri. La 31 decembrie 1965, Partidul 
Comunist Român număra 1518 000 de membri, 
wupă ocupația actuală, în rlndurile partidului 
sînt peste 600 000 muncitori (39,6 la sută), peste 
480 000 țărani (31,8 Ia sută), peste 330 000 in
telectuali și funcționari (22 la sută). Repar
tizarea comuniștilor în diferitele ramuri ale 
economiei și culturii, în toate domeniile de 
activitate socială este corespunzătoare; a

întîlniri atractive in prima reuniune
a boxerilor juniori

Aseară s-au disputat în sala 
FloreasCa primele întîlniri din ca
drul turneului final al campiona
telor republicane individuale de 
box juniori. O mare parte dintre 
partide s-a ridicat la un aprecia
bil nivel tehnic. Ora tîrzie la care 
s-a terminat gala nn ne permite 
să comentăm meciurile, dar nu pu
tem să nu amintim evoluția exce
lentă a „perechilor" P. Dobrescu 
—D. Tiron, N. Roșu—6. Tokai, 
Ch. Pușcaș—F. Molnar, Ch. Tă- 
nase—-V. Bratie, G. Pometcu—V. 
Kiss, V. Silberman—M. Dehe- 
leann.

REZULTATE TEHNICE. JU
NIORI II: M. Toni (Or.Ch. Glieor- 
gliiu-Dej) b.p. E. Gorea (Reghin), 
I. Mocanu (Bocșa) b.p. Gh. Mo- 
rara (Galați), P. Dobrescu (Brăi
la) b.ab. 3. D. Tiron (Gugir), A. 
Kelemen (Reghin) b.p. M. Dumi- 
trașcu (Constanța), N. Roșu 
(Buc.) b.p. K. Tokai (Reșița), L. 
Mathe (Cluj) b.p. Gh. Badea 
(Brăila), I. Ciorii (Buc.) b.p. I. 
Moldovan (Cluj), D. Bunea (Brăi
la) b. ab. 3 Ii. Varga (Reșița), V. 
Dracinski (Buc.) b.ab. 1 P. Dră- 
ghici (Hunedoara), 1. Orban 

(Cluj) b. ab. 1 N. Mangiurea 
(Brăila), V. Lehăduș (Galați) b.p. 
Șt. Laszlofi (Dej), 1. Siliște (Satu 
Mare) b. ab. 3 P. Bădescu (Med
gidia). JUNIORI I: V. Bonta? 
(Buc.) b. p. I. Glăvan (Galați), 
Gh. Pușcaș (Reșița) b.p. F. Mol
nar (Brașov), Gh. Tănase (Galați) 
b. ab. 1 V. Bratie (Reșița), G. 
Pometcu (Buc.) b.p. V. Kiss 
(Cluj), D. Ghenciu (Saligny) b.p. 
I. Boancă (Cluj), I. Voicilă (8.- 
lung Muscel) b.p. A. Popescu 
(Cugir), C. Cocîrlea (Brăila) b.p. 
M. Ionescu (Brașov), V. Silber
man (Buc.) b.p. M. Deheleanu 
(Arad), Gh. Călin (Constanța) b. 
p. Gh. Angelescu (Brăila), Al. 
Popa (Cluj) b. ab. 2 D. Găinara 
(Oradea), A. Iancu (G.-lung Mnș- 
cel) b. ab. 2 Gh. Aga (Reșița), 
I. Filipcscu (Cluj) b.p. I. Mike 
(Buc.).

In marea lor majoritate, deci
ziile și arbitrajele prestate de M. 
Voiculescu (Craiova), 6. Paraschi- 
vescu (Constanța), P. EpUreanu, 
M. Stănescu, B. Robert și V. Po
pescu au contribuit la realizarea 
unui spectacol pugilistic agreabil.

Astă-seară, de la ora 18, va a-

sporit simțitor numărul membrilor de partid 
cu studii medii și superioare ; compoziția 
națională a partidului reflectă în mod cores
punzător compoziția națională a populației 
țării.

Ca urmare a întăririi rîndurilor partidului, 
au crescut rolul conducător al organizațiilor 
de partid, competența lor în rezolvarea sar
cinilor complexe ale noii etape de dezvoltare 
a țării, a sporit capacitatea lor de organizare 
și mobilizare a maselor.

Plenara a subliniat necesitatea ca și pe 
viitor să fie primiți în partid cei mai conștienți 
și înaintați muncitori, țărani și intelectuali, 
care se disting în lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului și a statului, se bucură de 
prestigiu și autoritate în rîndul maselor; o 
deosebită atenție va trebui acordată profilului 
politic-moral al celor ce solicită primirea In 
partid, modului în care își duc Ia îndeplinire 
sarcinile profesionale.

Plenara consideră că una din preocupările 
centrale ale comitetelor și organizațiilor de 
partid trebuie să fie munca perseverentă pen
tru educarea partinică, pentru continua ridi
care a nivelului de pregătire politico-ideolo- 
gică și culturală a membrilor de partid.

2. — Plenara C.C. al P.C.R. a apreciat po
zitiv munca depusă de către organele de 
partid, de stat, de conducerile organizațiilor 
de masă, economice și social-culturale în 
domeniul pregătirii, selecționării și promovării 
cadrelor, cît și rezultatele obținute în ridica
rea nivelului de pregătire, îmbogățirea expe
rienței și competenței lor.

Plenara a subliniat necesitatea de a se des
fășura și în viitor o muncă sistematică și de 
perspectivă cu cadrele. Principalul criteriu de 
promovare în diferite munci de răspundere 
trebuie să fie calitățile politice, profesionale 
și morale ale oamenilor, rezultatele practice 
obținute în muncă, contribuția adusă la în
făptuirea hotăririlor partidului și guvernului 
la opera de construire a socialismului în 
patria noastră.

O atenție sporită trebuie acordată îmbogă
țirii cunoștințelor politico-ideologice, econo
mice, organizatorice și de cultură generală ale 
activiștilor de partid, sprijinirii îndeaproape a 
cadrelor tinere pentru formarea lor ca acti
viști cu o temeinică pregătire, devotați trup 
și suflet poporului, cauzei socialismului. Este 
necesar să se promoveze un număr mai mare 
de femei în funcții de răspundere pe linie de 
partid, de stat și în organizațiile de masă și 
obștești.

Plenara a atras atenția ministerelor, orga
nizațiilor și instituțiilor centrale asupra nece
sității de a îmbunătăți munca cu cadrele, de a 
asigura o mai bună folosire a specialiștilor, 
perfecționarea continuă a calificării lor, înca-

(Continuare în pag. a 4-a)

vea loc în sala Floreasca cea de 
a doua reuniune (semifinală) a 
campionatelor republicane indivi
duale de box, cu care prilej se 
vor disputa 22 de partide. (R. G.).

De cîțiva ani, campionatul asocia
ției a devenit la Reșița o compe
tiție sportivă de masă, mult 

îndrăgită de iubitorii sportului 
din „Cetatea oțelului". O singură cifră 
ne va fi suficientă pentru a arăta am
ploarea pe care a cunoscut-o campio
natul asociației aici : în 1965, în cele 
29 de asociații care fac parte din Clu
bul sportiv muncitoresc au fost angre
nați în întreceri peste 13 000 munci
tori, tehnicieni, ingineri, maiștri, elevi 
de la grupul școlar. Cum s-a reușit a- 
cest lucru ? Fără pretenția de a epuiza 
problema, vom încerca să arătăm cîte
va aspecte din munca organizatorică a 
clubului.

In cadrul Clubului sportiv munci
toresc activează 29 de asociații -

. sportive : 14 (cu 6 821 membri ••
UCFS) la Combinatul Siderurgic, 14 
(6 011 membri UCFS) la Uzinele de 
construcții de mașini și o asociație — 
Tinărul metalurgist (1 020 membri) Ia 
Grupul profesional. Așadar, o mare 
masă de membri UCFS și alți iubitori 
ai sportului trebuiau angrenați în ac-- 
tivitatea sportivă iar pentru aceasta
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SPADASINII DE LA STEAUA 
PARTICIPĂ LA ÎNTRECERILE 

DIN CADRUL „C.C.E."

In zilele de 15—17 aprilie vor 
avea loc Ia Heidenheim (R. F. 
Germană), întrecerile din cadrul 
..Cupei campionilor europeni" Ia 
spadă. La această competiție, 
țara noastră va fi reprezentată 
de către formația Steaua Bucu
rești. Lotul cuprinde pe N. Ma
rinescu, Alexandru Istrate, Nieo- 
lae Istrate și Ștefan Moldanschi.

4 ÎNOTĂTORI ROMÂNI
LA CONCURSUL 
DE LA RIJEKA

Aseară a părăsit Capitala 
grupul înotătorilor români care 
va participa la concursul inter
național de la Rijeka (bazin de 
25 m). Din delegație fac parte 
Ingrid Ungur, Gica Manafu, An- 
gel Șoptereanu și Vladimir Mo
rarii, care sînt însoțiți de antre
norul Gh. Dimeca. La acest 
concurs vor mai fi prezenți 
înotători din Franța, Ungaria și 
Polonia.

BASCHETBALIȘTil TIMIȘORENI 
AU PLECAT ÎN R. S. F.

IUGOSLAVIA

Ca răspuns la vizita baschetba- 
liștilor din Sarajevo, care a a- 
vut loc în luna februarie a.c. 
în țara noastră, echipa masculi
nă de baschet. Universitatea Ti
mișoara a plecat miercuri dimi
neață intr-un turneu în R.S.F. 
Iugoslavia. (P. ARCAN—coresp. 
reig.).

Ș.S.E. SATU MARE 
Șl VOINȚA ORADEA 
ÎNVINGĂTOARE ÎN 

RESTANȚELE LA BASCHET

SATU MARE, (prin telefon). 
Partida, dintre Ș.S.E. Satu Mare 
și Olimpia București, restanță 
din etapa a XVI-a a seriei a n-a 
a campionatului republican fe
minin, s-a încheiat cu victoria la 
limită a formației gazdă : 54—53 
(36—27). (A. VERBA-coresp.).

★
ORADEA,, (prin telefon). întîl- 

nind pe Ș.S.E. Craiova, tet în 
cadrul etapei a XVI-a a campio
natului feminin, Voința din loca
litate a cîștlgat la scor : 73—54 
(33—29). (I. GHIȘA-coresp. reg.).

AZI, MECI DE VOLEI 
ÎN CATEGORIA A LA GALAȚI

Orașul Galați găzduiește as
tăzi o interesantă partidă mascu
lină de volei,- în cadrul etapei a 
XXI-a a categoriei A, seria I. 
Echipa locală știința întilnește 
formația bucureșteană Dinamo, 
care în meciul jucat în turul 
campionatului- a învins cu 3—0
(8, 14, 7).

au fost necesare condiții corespunză
toare. Mai întîi s-a constituit o comi
sie pentru problemele sportului de 
masă (președinte M. Roter, secretar F. 
Cracec și 5 membri), comisie ce avea 
să întocmească, cu ajutorul consiliului 
clubului, planurile de desfășurare, e- 
vidența înscrierilor și a rezultatelor. 
De la înființare, comisia se întîlnea 
cu regularitate săptămînal (marți) cu 
delegații fiecărei asociații, făcîndu-le 
cunoscut planul curent de desfășurare 
a competiției.

Pentru anul 1966 s-au stabilit ra
murile sportive la care să se 
organizeze campionatul, în func

ție de baza materială și de dorințele 
viitorilor participanți la întreceri. Clu- 

are la dispoziție pentru sportivii 
rie performanță, ca și pentru masa de 
membri UCFS, un stadion cu două te
renuri de fotbal, pistă de atletism, te
renuri de handbal și volei, sală de 
sport (unde se poate juca handbal, vo
lei și baschet) și săli mai mici pen
tru haltere, lupte și gimnastică, 2 a- 
rene de popice, o sală de șah și o sală 
de tenis de masă. Ținîndu-se seamă de

DUPĂ CROSUL BALCANI^ 

Examenul de la Șumen a fost trecut 
cu succes; dar nu de toți!

ACTUALITĂȚI
Lotul românesc s-a prezentat 

la starturile celei de a Xl-a 
ediții a Crosului Balcanic cu o 
frumoasă carte de vizită : 5
titluri de campioni în 1965 (in
dividual, la juniori și pe echi
pe la toate cele 4 probe).

Privată de avantajul terenului 
propriu, selecționata noastră n-a 
putut reedita în totalitate succe
sul de anul trecut, ocupînd, 
după cum se știe, primul loc 
în trei probe (individual băr
bați, echipe bărbați și femei).

de juniori (4 000 m). Aici, Ioil 
Dima, elevul maestrului emerit 
al sportului Cristea Dinu, reu
șește la debutul său ca inters 
național, la vîrsta de numai 
16 ani, un lăudabil loc 2. între-: 
cîndu-1 pe Radu Rusu (campio
nul național de cros pe acest 
an) cu 17 secunde. Se cuvine 
să facem mențiunea că nea 
Dinu „are ochi" și că și-a pre-
gătit fără greșeală elevul. Dc 
altfel, lui Ion Dima au început 
să i se întrevadă mari perspec-

Iată cîteva amănunte suplimen
tare de Ia întrecerea balcanică 
desfășurată duminică, la Șumen.

La junioare (1000 m) au 
luat startul Elisabeta Baciu (lo
cul 2), Niculina Bîrsan (locul 
3) și Ana Pavel (locul... 16). 
Deci o echipă incompletă și 
neomogenă. S-ar putea găsi o 
scuză Anei Pavel în faptul că 
era la prima întîlnire interna
țională! Dar, a urmat proba

tive. Zoltan Vamoș ne declara 
că Ion Dima are aceeași „ștofă" 
de semifondist ca și .Constantin 
Bloțiu. Firește, el o va putea 
pune în valoare numai dacă se 
va pregăti în continuare con
știincios, temeinic.

La senioare (2 000 ni) am

HORIA CRISTEA

(Continuare In pag. a 2-a)

Pe podium: Nicolae Mustafd (locul 1), Andrei Barnbiiș 
(locul 2) și D. Zundar (Iugoslavia — locul 3)

Tribuna schimbului de experiență Campionatul reșițenilor...
programul de antrenament al echipe
lor reprezentantive, s-au stabilit date
le cînd bazele sportive pot fi folosite 
pentru campionatul asociației și s-a 
hotărît să fie organizate întreceri la 
fotbal, handbal, volei, popice, șah, tenis 
de masă și trîntă. La fotbal s-au în
scris 120 de echipe, la volei 63, la 
handbal 63 etc. Pentru îndrumarea 
unui număr atît de mare de sportivi 
și pentru conducerea jocurilor au fost 
angrenați cei 14 antrenori ai clubului, 
profesori de educație fizică de la gru
pul școlar, instructori voluntari dih 
asociațiile sportive.

Fără îndoială că, la proporțiile de 
aici, la masa mare de participanți, o 
problemă importantă era asigurarea 
echipamentului. S-au studiat posibili
tățile clubului, iar unde necesitățile 
depășeau „inventarul" existent s-a 
apelat la asociațiile sportive din sec
țiile productive. Printr-o muncă organi
zatorică temeinică, prin folosirea chib
zuită a fondurilor, și mai ales prin asi-

CONSTANTIN ALEXE
(Continuare în pag: a ■£-<>')<



DIN JOI IN joi
Desene de Ncagu Râdulcscu

Pe stadionul Metalul din 
Turnu Severin, pe panoul de 
marcaj nu mai există ceas și 
nu se mai pun nici numele 
echipelor care joacă. (M. Foc- 
șan-coresp.).

— Cine spune că n-avem ceas- 
crononie/fu pe tabela de marcaj ? 
Poftim : ,.Doxa“, cu calendar 1

Comisia regională de volei 
Oltenia programează arbitri 
pentru meciurile de categoria 
A la întîmplare. Unii dintre 
ei conduc jocurile în ținută 
de stradă. (M. Corneliu-co- 
resp.h

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I 
I

— Tovarășe arbitru, nu-mi spu
ne! i și mie unde ați qăsit teraalul 
asia grozav I

I
I
I

La Lupeni, drumul de ac
ces spre stadion este complet 
desfundat pe timp de ploaie 
din care cauză vin puțini 
spectatori Ia meciurile de 
fotbal. (I. Ciorlea-coresp.).

— Ia te uită ce idee grozavă. 
Altfel nu poli ajunge la stadion I

La Liceul din Cehul Silva- 
niei (regiunea Maramureș) 
pedagogul Grofii Petru per
secută pe elevii care fac 
sport, dînd dispoziție bucăta
rului să nu le dea de ntîncare 
cînd vin mai tîrziu Ia masă 
de la antrenamente (după 
o scrisoare primită de la O. 
Sileanu).

— Apăi, măi Grofule. dacă ar 
trebui să nu-i dau cuiva să mă- 
nume, dumneata ești acela!

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I

„CUPA NAȚIUNILOR" LA RUGBI IN
Antrenorul federal Al. Teofilovici despre meciul Ifalia-Franța și lucrările 

Comisiei Executive a F.I.R.A.
Sîmbătă trecută au avut loc la Na

poli tntîlnirea de rugbi Italia—Fran
ța din cadrul „Cupei Națiunilor’ și 
reuniunea Comisiei Executive a 
F.I.R.A. Din partea federației noas
tre de specialitate a fost prezent, la 
joc și la ședință, prof. Alexandru 
Teofilovici, antrenor federal, cu care 
am avut o convorbire la întoarcerea 
sa în țară.

— Ce ne puteți spune despre meci?
— Surprinzător, gazdele au reușit 

să mențină scorul alb timp de 32 de 
minute. In acest interval, teritorial 
au dominat italienii. Apoi, france
zii au inițiat atacuri pe lingă gră
madă și din tușă cu acțiuni variate, 
precum și acțiuni ale liniilor dinapoi 
cu intercalarea fundașului. Italienii 
s-au apărat term, cu un om din li
nia a Ill-a in chip de dublură a fun
dașului. Scorul final, 21—0 (11—0), 
a fost realizat în ordine de Lagrange 
(încercare), Lacaze (transformare), 
Lacaze (lovitură de picior căzută). 
Mazo (încercare), Dauga (încercare 
— una dintre cele mai frumoase pe 
care le-am văzut!), Lacaze (trans
formare), Darrouy (încercare) din nou 
Lacaze (transformare). Formații și 
evidențieri: ITALIA: Giugovaz;
Troncon, Luise III, D'Alberton, Am- 
brom Soro. Fusco-, Bollesan, Di Zittî, 
Degli Antoni Mazzuchelli, Piccinini; 
Bellinazzo, Venă, Mazzantini; FRAN- 
TA: Lacaze: Duprat, Lagrange.
Mazo, Darrouy ; Roques, Puget, 
Crauste, Herrero, Rupert; Dauga. 
Spanghero,- Berejnoi, Cabanier, Grua- 
rin. A arbitral bine englezul Peter 
Brook.

— Cum se prezintă echipa Italiei 
și ce observații ați făcut ?

— Rugbiștii italieni sînt in progres 
față de ultimul lor joc pe care l-am 
văzut. Au o pregătire fizică bună 
in special înaintarea, cu „stilpi" 
puternici, grei, percutanți și trei prin-

PRIMELE JOCURI ÎN FAZA INTERREGIONALA
IA CAMPIONATELOR DE JUNIORI SI DE CALIFICARE

Încet-încet, activitatea handbalistică în 
" aer liber se intensifică. își reiau firul 
(desfășurării și alte competiții. Duminica 

trecută, de pildă, în campionatul repu
blican s-a disputat prima etapă a fazei 

I interregionale, iar la sfîrșitul acestei 
* săptămÎJii va începe aceeași fază și în 
I campionatul de calificare.

• Primele confruntări dintre echipele 
cîșligăloare pe regiuni la juniori au oferit 

I și cîteva surprize. Dintre ele în primul 
■ rînd trebuie amintită victoria obținută 
Icu 1-1—12 de C.F.R. Cluj asupra echi

pei bucureștene Dinamo, una din for
mațiile care s-a impus în ultima vreme. 

1 A lie rezultate la JUNIORI : S.S.E. Bra- 
• nov—Textila Focșani 43—10 (’), Știin- 
Ița Călărași- -S.S.E. nr. 2 București 

11—12, S.S.E. Bacău—C.S.M.S. Iași
îO—12, S.S.E. Constanța—S.S.E. Pitești 

130—12 și S.S.E. Petroșeni—Sănătatea 
Calafat 21—J6. La JUNIOARE: S.S.E. 

Inr. 2 București—Avîntul Rm. Vîlcea 
19—2. S.S.E. Constanța-.—Gloria Rm. Să
rat 7 5, Tricoul Oradea—S.S.E. Arad

14—16, S.S.E. Petroșeni—Sănătatea Tg.
Jiu 6—0 (neprezentare !...), Voința Brăi- 

I la —Voința Rădăuți 15—3. Start Tg. Mu
reș—Știința Baia Sprie 25-5 și S.S.E. 
Bistrița—Lie. nr. 2 Iași 10—8.I-----------------------

' CAMPIONATUL REȘIȚENILOR...
(Urmare din pag. 1.)

gurarea unui echipament propriu 
de către numeroși membri UCES 
s-a ajuns ca asociații sportive cum 
sînt cele de la atelierele motoare 
Diesel, mașini electrice, laminoare, 
oțelărie, hidrotehnică, sudaj, ca să 
enumerăm doar cîteva, să aibă în 
prezent material și echipament spor
tiv propriu. Deci și echipamentul 
a fost asigurat.

i acum, cîteva cuvinte despre 
angrenarea iubitorilor de sport 
în competiții, coordonarea a- 
cestora, ui mărirea și desem

narea cîștigătorilor. La nivelul fie
cărei asociații (adică al secțiilor 
de producție) totul a fost pregătit 
în amănunțime. Cu sprijinul unui 
membru al consiliului clubului și 
al instructorilor sportivi au început 
înscrierile de la nivelul grupelor 
sportive. De la. început, întrecerile 
au fost programate în concordanță 
cu planul clubului, cu graficul de 
folosire a terenurilor. în fiecare 
asociație s-au stabilit ramurile de 
sport, iar cu cîteva zile înainte de 

zători în margine. Joacă remarcabil 
în momentele fixe, mai puțin în fa
zele spontane și în deplasările legate 
de schimbarea direcției ai acului (nu 
sînt prea mobili). Linia de treisierturi 
are jucători îndemînatici, care pla
chează bine, sînt rapizi și cu un a- 
tac destul de variat (lovituri de pi
cior și la mină cu intercalări ale 
liniei a Ill-a și ale aripii părții în
chise).

— Ce s-a hotărît în Comisia Exe
cutivă a F.I.R.A. cu privire la datele 
competițiilor internaționale ?

— Dacă meciurile Cehoslovacia — 
Franța și Cehoslovacia — România

TIR
Azi, la Tunari

„Cupa Dinamo"
Trăgătorii noștri fruntași participă, 

începind de azi. la primul concurs 
republican al sezonului dotat cu „Cupa

■ Dinamo*.

Echipele învingătoare s-au calificat 
pentru etapa programată la 24 aprilie.

• Campionatul de calificare își va 
consuma sîmbătă și duminică (prin 
jocuri tur-retur, în aceeași localitate) 
prima etapă a fazei interregionale. Pro
gramul jocurilor:

MASCULIN : Institutul pedagogic Ba
cău—Textila Cisnădie. Metalurgistul 
Cugir—Știința I. P. Cluj. Știința Ora
dea—Progresul Odorhei, Știința Curtea 
de Argeș—Știința Lovrin, Metalul Ră
dăuți—Voința București, Minerul Baia 
Mare—Moldova Iași, Voința Brăila—• 
Marina Constanța. Partida Voința Călă
rași—A.S.A. Ploiești se va disputa la 
23—24 IV.

FEMININ: S.S.E. Arad—Știința I. P. 
Cluj, Constructorul B. Mare — Voința 
Rădăuți. Textila Buhuși—S.S.E. Ploiești, 
S.S.E. Constanța—Confecția Călărași, 
1TO Oradea—S.S.E. Tg. Mureș, Auto- 
rapid Craiova-—Viitorul Drăgășani, Lie. 
nr. 2 Iași—S.S.E. nr. 2 Buc., S.S.E. 
Deva—Textila Sighișoara.

La 2—3 mai vor avea loc jocurile: 
Electroputere Craiova— Voința Brăila sau 
Marina Constanța (m) și Voința Brăi
la—S.S.E. Constanța sau Confecția Că
lărași (f).

începerea întrecerilor listele de în
scriere fuseseră definitivate. Pentru 
informarea asociațiilor asupra pro
gramului și terenurilor pe care au 
loc întrecerile s-a apelat Ia servi
ciile stațiilor de amplificare, la 
rubricile de sport ale celor două 
ziare de uzină care apar la Com
binat și Uzina de mașini („Side- 
rurgistul* și „Energia"). Respecta
rea programului stabilit a făcut po
sibilă îndeplinirea celor propuse, 
angrenarea în întrecerile -eampiona- 
tului asociației a celor 13112 iubi
tori ai sportului, evidențiindu-se în. 
acest sens asociațiile de la furnale, 
laminoare, aglomerare (Combinatul 
siderurgic), mașini electrice, motoa
re Diesel și turnătoria de oțel 
(Uzina de mașini).

m ținut să cunoaștem și mo
dul cum a organizat întrece
rile una dintre asociațiile 
sportive din cadrul clubului. 

Ne-am dus la Laminoare, asociație 
fruntașă în Combinat. Din cei 1 800 
de salariați peste 600 sînt membri 
UCFS (numărul lor va spori în 
acest an, ne-au asigurat tovarășii 
din conducerea asociației). La nive

în prima zi a întrecerilor se va dis- 
I pută „maratonul*  tirului, proba de 
I armă liberă calibru redus 3x40 focuri.
■ Mai sînt programate: pistol viteză, 

skeet seniori (100 buc.) și armă stan
dard 60 focuri culcat senioare și ju-

! nioare.
I Printre acei care concurează în 

prima zi a întrecerilor sînt N. Rota
ru. I. Olărescu, Margareta Enache.

; Edda Baia, Ioana Soare — Ia probe- 
I le de pușcă, I. Tripșa, V. Atanasiu, 

M. Roșea, M. Dumitriu — la pistol 
î viteză, B. Marinescu, D. Danciu, G. 
: Sencovici — la talere aruncate din 
I turn (skeet) și alți fruntași ai tiru- 
! lui nostru.

ACTUALITATE
vor determina clasarea Cehoslovaciei 
pe ultimul loc (n.r. aceasta are un meci 
pierdut, cu Italia), partida Italia—Ro
mânia se va putea juca în toamnă. 
Dacă, însă, după consumarea aces
tor două meciuri ale Cehoslovaciei 
va mai exista vreun dubiu asupra 
primului sau ultimului loc în grupa 
linală, întîlnirea Italia—România va 
trebuie să se dispute pînă la 15 
iunie. In schimb, a fost fixată 
data jocului România—Franța : 27 
noiembrie. Au rămas în suspensie da
tele jocurilor din .C.C.E.*  (în care 
Dinamo București joacă direct în fi
nală), deoarece mai sînt de disputat 
meciuri în sferturile de finală.

G. RUSSU-ȘIRIANU

Trăgătorul B. Marinescu (Dinamo 
Obor) unul din fruntașii tirului cu 

arma de vinătoare — skeet

Examenul de la Șumen a fost trecut 
cu succes; dar nu de toti!

(Urmare din pag. I)

reușit să cucerim titlul pe echipe. 
Alergătoarele noastre, cu o singură 
excepție — Florentina Stâncii care a 
căzut înainte de .sosire*  (dar acest 
lucru nu a influențat punctajul în cla
samentul pe echipe) au sosit într-un 
bun grupaj valoric : Elisabeta Bucur 
(locul 2), Viorica Gabor (locul 3) 
și Elisabeta Teodorof (locul 4). Privit 
prin prisma rezultatelor de la cam
pionatul republican (Gabor — locul 
1, Teodorof — 2 și Stancu — 3) suc
cesul Elisabetei Bucur constituie o sur
priză.

Ultima probă, care ne-a adus cea 
mai mare satisfacție, seniori (10 000 m). 
Nicolae Mustață și-a confirmat, încă 
o dată, calitățile sale de alergător pe 
10 000 (traseul de la Șumen nu a dife
rit prea mult de pista unui stadion), 
cucerind primul loc. L-a urmat An
drei Barabaș. Zoltan Vamoș, care a 
fost tacticianul în această probă în 
care nu este... specialist, a încheiat 
alergarea pe locul 5. Ovidiu 
Lupu a sosit al nouălea, Ion 
Rusnac (locul 13) și Dumitru Buiac 
(locul 23) au decepționat, întrucît toc
mai cînd era momentul să aibă o 
comportare la nivelul vîrfului de for-

lul asociației Laminoare s-au consti
tuit echipe pe grupe sportive, pe 
linii tehnologice (linia fină, mijlo
cie, tablă, strungărie — cea mai 
bună la sport), s-au alcătuit 8 
echipe de fotbal, 4 de handbal, 11 
de volei, 5 de popice. „Tehnicianul" 
asociației este mereu tînărul M. Ro- 
ter, maistru șef al sectorului, de 
peste 30 de ani la Reșița. Iubește 
mult sportul și pe lingă multiplele 
sarcini profesionale găsește timp și 
pentru angrenarea muncitorilor de 
aici în activitatea sportivă. El ne-a 
vorbit despre întrecerile care au 
avut loc — în special sîmbătă după- 
amiază și duminica dimineață — 
despre ajutorul pe care l-a primit 
în organizarea lor din partea unor 
foști sportivi fruntași ca handba
listul. Andrei Barabaș (electrician), 
fotbalistul St. Jojart (lăcătuș) sau 
I. Gabor, I. Lucaci, I. Galescu și 
șeful secției ing. A. Eremia. Aso
ciația sportivă a procurat, cu po
sibilități proprii, trei garnituri de 
echipament pentru handbal, patru 
pentru fotbal etc. Cu ocazia între
cerilor s-au remarcat pe terenul de 
sport mulți muncitori printre care

LUPTE

Un interesant turneu

Varșovia—Sala—București—9 9

Timișoara
Sîmbătă și duminică sala sporturi

lor din Timișoara va găzdui un atrac
tiv turneu internațional de lupte gre- 
co-romane. Se vor întîlni cu acest 
prilej cei mai buni luptători din Po
lonia, Suedia și România, reprezen- 
tînd orașele Varșovia, Sala, București 
și Timișoara. In formațiile oaspe fi
gurează o serie de campioni ai țări
lor respective și participanți la marile 
competiții internaționale. Astfel, în 
reprezentativa Varșoviei vor fi pre- 
zenți B. Knitter (adversarul lui Cer
nea în finala campionatului mondial 
din 1965), B. Dubicki, K. Stnolinski, 
St. Hajduk etc. Printre luptătorii sue
dezi sînt S. Johansson, L. Eriksson. 
K. Andersson, M. Korhonen ș.a. în 
formația orașului Sala sînt nu mai 
puțin de cinci sportivi din reprezen
tativa Suediei. în echipele noastre 
vor evolua, printre alții, G. Stoicin, 
I. Baciu, I. Țăranu (reintră în activi
tatea competițională după o absență 
de un an), N. Martinescu, CI. Bor- 
deanu, I. Turturea, I. Alionescu etc.

Iată programul celor două reuniuni:^ 
sîmbătă. de Ia ora 17 : TIMIȘOARA’
- VARȘOVIA. BUCUREȘTI - 
SALA ; duminică, de Ia ora 9 : TI
MIȘOARA - BUCUREȘTI, VAR
ȘOVIA — SALA; de Ia ora 17, TI
MIȘOARA — SALA. BUCUREȘTI
- VARȘOVIA.

Luptătorii oaspeți vor evolua în 
ziua de 19. aprilie la Lugoj — re
prezentativa orașului Sala și la Reșița
- echipa Varșoviei.

5
mă, au evoluat mult sub așteptări. 
Rezultatele lui Barabaș și Vamoș sînt 
însă de foarte bun augur pentru cam
pionatele europene de la Budapesta 
și pentru Jocurile Balcanice de Ia Sa
rajevo. Ele reflectă o bună pregătire 

celor doi atleți. Există certitudinea 
că antrenorii Mihai Tintorescu și 
Gheorghe Rugină au pășit pe drumul 
cel mai bun. adică al aflării secretului 
îmbunătățirii rezistenței, a vitezei în 
regim de rezistență. Barabaș și Va
moș i-au depășit de Dalkîlic (locul 
7), Vazici (locul 10) — cu toții bucu- 
rîndu-se de un bun prestigiu inter
național în această probă. Sc pune 
acum, în încheiere, întrebarea : „Cele 
3 locuri 1 (senioare echipe ; s/riori 
individual și echipe), cele 4 loe^fc’2 
și cele 4 locuri 3 au reprezentat un 
maximum al posibilităților atleților 
români la Crosul Balcanic de la Șu
men, sau nu ?“ După părerea specia
liștilor cele 11 locuri 1, 2 și 3 sînt e- 
gale cu posibilitățile actuale ale lo
turilor noastre reprezentative. După 
părerea noastră se putea obține mai 
mult. Și se va obține — cre
dem — în viitor cu condiția să fie bă
tătorite mai multe căi care duc la de
pistarea elementelor tinere, ca meto
dele de pregătire să fie puse de 
acord cu cerințele actuale ale antre
namentului. In felul acesta problema 
selecției care s-a făcut simțită la Șu
men, n-ar mai fi o „problemă*.

laminatorii D. Șerban, I. Iocai, M. 
Crețu, tehnicianul I. Munteanu, iă- 
cătușul D. Ignat.

La sediul clubului, în zilele vi
zitei noastre, se făceau inten
se pregătiri pentru noua edi
ție a campionatului asociației 

sportive. Am văzut noul plan 
de măsuri al consiliului clubului, 
cu amănunte privind desfășurarea 
etapelor pe grupe sportive, pe aso
ciații și interasociații, ramurile de 
sport la care se vor organiza în
trecerile, terenurile. Cu acest pri
lej trebuie să amintim însă necesi- • 
tatea organizării pe o scară mai 
largă a întrecerilor de atletism, la 
care să ia parte o masă tot mai 
mare de iubitori ai sportului, ca și 
de sportivi legitimați și clasificați.

Apreciind munca ce se desfășoa
ră, măsurile organizatorice ce se 
iau, avem convingerea că la C.S.M. 
Reșița campionatul asociației spor
tive, alături de celelalte competi
ții sportive de masă, va face 
noi pași spre o deplină reuși
tă, că experiența acumulată 
în anii precedenți va fi „materia-' 
lizată" în rezultate dintre cele mai 
bune. Așteptăm cu plăcere să le 
consemnăm în paginile ziarului 
nostru, convinși fiind că exemplul 
va fi urmat și de alte cluburi și 
asociații sportive,



ATLETtSM

La Turda, pe stadionul de pe 
malul Arieșului, se pregătesc nu- 

.meroși elevi și eleve care nu îndrăgit 
atletismul. Este vorba de membru 
centrului de inițiere care funcțio
nează în cadrul secției de atletism 
a asociației sportive Arieșul.

Ceea ce te impresionează, urmă
rind o lecție, este rîvna cu care mun
cesc tinerii atleti sub îndrumarea an
trenorului Iosif Patachi. La acest 
centru selecția sportivilor a îmbră
cat forme complexe. Antrenorul a 
ținut 
fizice 
ci și 
tură, 
elevii cu 
curs se

seamă nu numai de calitățile
Și
de
La

de aptitudinile elevilor săi 
comportarea lor la învătă- 
„centru*  sînt admiși numai 
note bune, iar dacă pe par- 
ivește vreo delăsare din

partea unuia, acesta nu mai este 
primit la pregătire pînă la completa 
îndreptare a situației școlare (cazul 
Iui Tivadar, I. Zăhan, Maria Fridel, 
E. Decebal, Ana Nemeș). Antrenorul 
I. Patachi se ocupă îndeaproape de 
activitatea elevilor săi, și tine o le
gătură permanentă cu școala și cu 
părinții tinerilor.

Centrul cuprinde peste 50 de atleti, 
35 dintre ei frecventînd cu regula
ritate antrenamentele. Dintre aceștia, 
un număr de 15 tineri vădesc fru
moase perspective; săritoarea în 
î^lțime Mihaela Boieru (18 ani), 
sprinterii Adela Toma (15), Ion Sfîr- 
lează (15), Alexandrina Samson (14), 
semifondiștii Maria Zăhan (16), Fran- 
cisc Gedeon (15), Victoria Zăhan

(14), Arpad Pentec (14), aruncătorul 
de greutate Emil Suciu (16), sărito
rul în lungime Ion Lombrea (15), 
alergătorul de garduri Tiberiu Ti- 
vadar (19) etc.

Antrenorul centrului dovedește 
multă sîrguintă, explicînd și demons- 
trînd cu răbdare fiecare element 
tehnic. Cu toată energia pe care o 
consumă zilnic alături de sportivi, 
antrenorul I. Patachi nu poate face 
față procesului instructiv-educativ. 
El este singurul antrenor de atletism 
din orașul Turda (1 ?) și la o ședință 
de pregătire cu peste 20 de tineri, 
îi este practic imposibil să conducă, 
să observe și să corijeze, în bune 
condițiuni, activitatea atîtor atleti. 
Pentru îmbunătățirea muncii și pen
tru ridicarea calității pregătirilor, este 
necesară fie calificarea mai multor 
instructori și antrenori de atletism, 
fie acordarea unui sprijin mai eficient 
din partea celor 17 profesori de edu
cație fizică din Turda 1 Ar fi de dorit 
ca această chestiune să fie grabnic 
rezolvată, pentru că altfel n-ar mai 
rămîne decît soluția... reducerii nu
mărului de sportivi ai centrului 1

Cu unele amenajări aduse bazei 
sportive și cu un sprijin mai con
cret din partea tuturor celor care 
trebuie să se preocupe de activitatea 
acestui sport în regiunea Cluj, atle
tismul turdean ar putea realiza un 
progres mai rapid și mai substanțiaL

C. COMARNISCHI

Carnet sportiv școlar
Asociația sportivă Flacăra, a elevi

lor de la Liceul nr. 2 din Pitești, se nu
mără printre fruntașele pe oraș. Ea des
fășoară o activitate rodnică în cadrul 
campionatului pe asociație la atletism și 
gimnastică, volei, baschet, handbal și 
fotbal. Se remarcă elevii Sorin Pazniciuc 
(atletism), Anca Popescu (baschet), Ni- 
colae foniță (volei) ș.a.

campioană regională, nr. 1 Sibiu si nr. 
1 Sighișoara (la fete) și Liceului nr. 2 
Mediaș, campioana regiunii, Scolii agri
cole Sibiu și Liceului nr. 3 Brașov (la 
băieți).

Ilie Stanca — coresp.

Ilie Fețeanu — coresp.

• Elevii baschetbaliști 
fcrusop și-au desemnat nu 
n,ionii. Dintre echipele participante s-au 
\evidentiat cele ale Liceelor nr. 1 Brașov,

din regiunea 
de mult cam-

• Reprezentantele Școlii sportive de 
elevi din Oradea sînt fruntașe pe regiune 
la floretă. Recent, Maria Salai a cucerit 
titlul de campioană a regiunii Crișana. 
Pe locurile următoare s-au clasat colegele 
ei de școală — ludita Papai și Dana lo- 
nescu

Paul Lorinț-coresp.

pe stadionul Republicii...
Lotul de tineret — care se pregătește 

pentru meciul de sîmbăta viitoare cu re
prezentativa similară a Austriei — s-a 
antrenat ieri în compania formației bucu- 
reștene Metalurgistul. Pe teren a intrat 
următorul „11“ : Niculescu — Ivăncescu, 
Loc. D. Nicolae, Sătmăreanu — Nâftă- 
năilâ, Jamaischi — Pantea, frățilă, 
Hagiii. Moldoveanu.

In prima repriză selecționabilii an des
fășurat un joc constructiv, ofensiv, cn 
acțiuni clare purtate în adîncime, în 
special pe partea lui Pantea, lansat o 
portun de coechipieri. Este de reținut 
faptul că mijlocașul dreapta, Năftănăilă, 
a trimis de cîteva ori baloane atacului 
fără preluare și că Jamaischi a încercat 
cn succes deschideri lungi. In diagona
lă, care an surprins descoperită apă
rarea adversă. De asemenea, Jamaischi

Petescu, Boc, Pop (un jucător de la 
Jiul Petrila), Sătmăreanu — Năftănăilă, 
Pescaru — Pantea, Frălilă, Libardi, 
Haidu.

In această repriză, jocul s-a desfă
șurat la nn nivel mediocru. într-un ritm 
mai lent, deoarece o serie de component! 
ai lotului de tineret (Petescu, Năftănăi- 
lă, Frățilă) au complicat acțiunile, fi
nind balonul prea mult, eonducîndu-I 
inutil. Mai trebuie spus că Haidu a gre
șit o serie de execuții tehnice, iar Fră
țilă a „scăzut*  simțitor spre sfirșitul 
teprizei. Foarte activ a fost Libardi. 
care a și înscris două goluri, în min. 
57 și 87. Cel de-al 7-lea punct înscris 
de seîecționabili a fost opera lui Frățilă 
(min. 89). Unicul gol al melalurgiștilor 
a fost marcat de Roman, în min. 5.

Metalurgistul a fost un partener bun

Portarul melalurgiștilor respinge un nou atac. Fază din meciul Lotul de tineret 
Metalurgistul București.

Despre penalti
și altceva...

Desigur, stimati cititori, aii fost 
martorii multor lovituri de la 11 m. 
Inele au fost transformate, altele nu. 
Dar aceasta este o altă chestiune, pe \ 
care nu ne am propus s-o dezbatem 
in nndurile care urmează. Vrem să ne 
ocupăm aici de altă fațetă a loviturii 
de la 11 m.

Sîntem, să zicem, în min. 50 al unui 
meci. Un atacant al unei echipe pă
trunde în careu : un apărător, în mod 
normal, caută să-l împiedice pe ala 
cant să joace balonul sau să șuteze. 
Dar iată că înaintașul cade. A fost 

fault ?faultat, sau simulează un 
înaintașul, la pămînt, se învîrtește 
pe o parte și alta, jocul se oprește, 
interline medicul etc. etc. I 
bitrul ? Ce face arbitrul ? El 
ca intr-o fracțiune de secundă 
cearnă dacă a fost sau nu 
dacă atacantul simulează sau 
in același timp, să ia cea mai bună 
hotărîre.

Sînt și in categoria .4 cazuri, din 
fericire din ce in ce mai puține, de 
jucători care simulează... artistic că 
au fost loviți cînd văd că mijloacele 
obișnuite de a cîștiga un meci an fost

NOTA

Iar ar- 
trebui» 
să dis 

i fault, 
nu și.

PRONOSTICUL 
PARTICIPANTULUI 

ARDELEANU PETRE TRAIAN, 
C1ȘTIGĂTORUL 

DE^0 000 LEI LA PRONOSPORT
Pentru concursul

ir. 16 de duminică 
solicitat un pronostic 
âștigătorii la PRONOSPORT.

Este vorba de participantul AR- 
DELEANU PETRE TRAIAN din 
lucurești, care a obținut 120 000 lei 
a concursul din 3 aprilie 1966. 
losticul său este următorul;

i.
îl. 

iii. 
IV.
V.

VI.
I®. Flacăra Moreni — Din. Bacău 
rnl. Ind. Sîrmel — Min. B.
ix. vagonul Arad — Jiu!
X. Florentina — Internazlonale

XI. Varese — Napoli
XII. Milan — Bologna 
till. Cagliari — Juventus

• Tragerea LOTO de mîine
5 aprilie 1966, va avea loc la 
ești în Sala Clubului Finanțe 
lin str. Doamnei 2.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoex- 

res nr. 15 din 13 aprilie 1966, au 
pst extrase din urnă 
umere :

20 49 35 28
Numere de rezervă :
Fond de premii: 912.458 lei, din 

are 126.570 lei report la categoria I. 
I Premiul de 25.000 lei atribuit unei 
ariante de categoria a II-a de la

PREMIULUI

PRONOSPORT
17 aprilie, am 

unuia dintre

Pro-

Știința Craiova — Petrolul 
Din. Pitești — Siderur. Galați 
Crișul Oradea — Farul
Rapid — C.S.M.S. Iași 
Steaua — Politehnica Tim.
U.T.A. — steagul roșu

M.

1
1
x

1
2 

: î
î

: 2
: 2

2
: 2 
: 2

1
vineri
Bucu-
Bănci

X

1

X
X
1 

X 
X

următoarele

1 11
38 18

De la I.E.B.S.
• PENTRU CUPLAJUL de fotbal 
TEAUA — POLITEHNICA TIMIȘOA- 
A și RAPID — C.S.M.S. IAȘI din n 
brii ie de pe stadionul „2S August", 
Bietele se găsesc de vlnzare Ia ca
ile speciale din str. Ion Vidu, Pro- 
bsport eslea Victoriei nr. 2, agenția 
.C.A. bd. Gh. Gheorghiu-Dej, sta- 
Roanele Republidli, Dinamo, Ciulești, 
tenoarul „23 August”, ți la easa nou 
[ființată in parcul halelor Obor.
• CASA SPECIALA din str. Ion Vidu 
ludo și bilete pentru finala campiona- 
lliiî republican de box (juniori) de 
Ităzi și sîmbătă.
• LA BAZINUL acoperit Floreasca se 
fimesc înscrieri pentru cursul de ini- 
bre la înot pentru copii.

concursul Pronoexpres nr. 14 din 6 
aprilie 1966, a revenit participan
tului Seroni Aurel din Hațeg.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 20 aprilie 
rești.

1966 la Bucu-

O
sferturi Ia tra

gerea Loto din 8 aprilie
Suplimentar I: sfert 3 

30.780 Iei -, suplimentar 
riante a 28.412 Iei și 5 
7.103 leij categoria Ii 5 
13.191 lei și 8 variante a 3.297 lei; 
categoria a Il-a: 27 variante a 2.280 
Iei și 54 variante a 570 lei; cate
goria a III-a ; 47 variante a 1.319 lei 
și 92 variante a 329 Iei; categoria a 
IV-a: 59 variante a 1.187 lei și 75 
variante a 296 lei; categoria a V-a: 
66 variante a 1.109 Iei și 69 variante 
a 277 lei; categoria a Vl-a: 165 va
riante a
101 lei; 
riante a
102 lei; 
riante a
103 Iei.

LOT
Premiile întregi și

404 lei și 
categoria a
411 lei și 

categoria a
413 lei și

1966. 
variante a 
II i 2 va- 
variante a 
variante a

253 variante a 
Vil-a : 172 va-
210 variante a 
VIII-a: 166 va-
230 variante a

de Administra-Rubrîcă redactată 
fia de stat Loto-Pronosport.

9
IRI,

s-a intercalat de cîteva ori în prima li
nie, reușind să înscrie două din cele 
patru goluri marcate de echipa sa în 
prima parte a jocului. Celelalte două go
luri aparțin lui Pantea (min. 28) și 
Badea (autogol, în min. 15).

La pauză, antrenorii Basil Marian și 
Angelo Niculescu au operat o serie de 
modificări, astfel că lotul de tineret a 
căpătat următoarea alcătuire: Pilcă —

Foto: Șt. Ciotloș 

pentru lotul nostru de 
următorii jucători : Pe- 
— Marin, Badea (Go
ți. Nieolae), Stere (Vi-

de antrenament 
tineret, folosind 
tre (Niculescu) 
jocaru), Tudor 
ciu) — Anton (Radu), Chiru (Apostol) 
— Niculescu (1. Constantin), l’anteli- 
mon, I. Popescu (Coteț), Roman (Bă- 
canu).

G. N.

★ ★

In „deschiderea*  de ieri, de pc sta
dionul Republicii o selecționată a clu
burilor bucureștene (întărită cu cîțiva 
jucători de la Petrolul și Dinamo Pi
tești) a susținut un meci de verificare 
în compania liderului seriei I a catego
riei B, Progresul București.

Atît în atac cit și în apărare au 
folosite diferite formule, formația 
lizată în prima repriză (Datcu —
pescu, Motroc, Numceiller IV, Iran — 
Ștefan, Dragomir — Nâsturescu, Varga, 
Țurcan, Codreanu) arăl!ndu-se mai „le
gată", mai bine alcătuită.

La pauză, scorul a fost 1—0 în fa
voarea selecționatei, amorul golului fiind 
Țurcan. în partea a doua a meciului 
au mai fost introduși Haidu, Pthontu, 
luhasz, Ene II ți C. Radu. In această

| nouă alcătuire, selecționata a arătat o 
■I ----------------

i

fost 
nti- 
Lu-

ȘTIRI
Steaua C.F.R. Roșioriora 11 : 

(juniori). 
MECIUL UNIVERSITATEA CLUJ — 
DINAMO BUCUREȘTI SE DISPUTĂ

StMBĂTĂ
Meciul de categoria A Universita

tea Cluj — Dinamo București se dis
pută sîmbătă la Cluj, începînd de 
la ora 16,30.

PE ALTE TERENURI
Meciurile de cat. G Textila Btihuși 

— Foresta fălticeni și Metalul Ră
dăuți — Flamura roșie Tecuci se dis
pută duminică pe terenurile din Roz- 
nov și, respectiv, din Botoșani.

AZI, PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VULCAN

în vederea meciului de. duminică.

DUMINICĂ, IN CAPITALA
Stadionul „23 August", ora 14,30 : 

Steaua — Politehnica Timișoara (cat. 
A)ora 16,30: Rapid — C.S.M.S. 
(cat. A). Stadionul Politehnica, ora 
11 : Știința București — Progresul 
București (cat. B). Terenul Gloria, ora 
10: Metalurgistul București —- Dina
mo Victoria (cat. B). Terenul Timpuri 
Noi, ora 9,15 : Flacăra roșie Bucu
rești — Portul Constanta (juniori) ; 
ora 11 : Flacăra roșie București — 
Tehnometal București (cat. C). Tere
nul Laromet, ora 10: Tehnometal 
București — Rapid (juniori). Terenul 
„23 August*  III, ora 11 : Metalurgis
tul București — S.N. Oltenița (ju
niori). Terenul „23 August" IV, ora 
9: Viitorul București — Dinamo Bucu- liderul seriei I a cat, B va întîlni 

vMnl. i, ». s
11: S.S.E. 2 București — Petrolul re, echipa Vulcan din campionatul 
Ploiești (juniori). Stadionul Steaua, regional.

azi, pe teren propriu, începînd de Ia 
ora 16,15, într-un meci de verifica-

coeziune între compartimente, a- 
mai ales — care și în prima re- 
a ținut exagerat de mult mingea

slabă 
tacul 
priză 
— acționînd șters, fără convingere.

Hărțuită de ambițioșii înaintași ai 
Progresului, apărarea — lentă și nesi
gură in repriza a doua — a fost învin
să de patru ori. An marcat Gherghina, 
Oaidă, Șoangher ți Mateîann pentru Pro
gresul, selecționata mai înscriind un gol 
prin Ene II.

epuizate. Atunci ei încearcă „marea 
cu degetul". Dacă arbitrul nu a fost 
suficient de atent la fază, poate re
zulta o lovitură de pedeapsă.

Duminică, la Iași, am (ost mar
torii unei astfel de situații. In min. 
83 al partidei C.S.M.S. — Steaua, 
Stoicescu — care, la drept vorbind 
a jucat foarte bine în acest meci 
— face o incursiune reușită pe 
stingă. Petescu îl deposedează de 
balon, cu mijloacele cele mai corecte, 
chiar în coltul careului de 16 m. 
Stoicescu se trîntește, pare a fi acei 
dentat foarte grav. Interline arbi
trul, sosește medicul, jucătorul este 
scos pe brute de pe teren, i se face... 
respirație artificială! Dar arbitrul A- 
le.tandru Toth din Oradea și-a dat 
seama de realitate și nu a dictat 
penalti. Dește un minut înaintașul 
ieșean a reintrat pe teren, iar în 
faza imediat următoare a și marcat 
al doilea gol al echipei sale!

Cum spuneam la începutul acestor 
rînduri, mai sînt încă fotbaliști „spe
cializați" în astfel de căzături. Este 
vorba de C. lonescu de ta Dinamo 
Pitești și Szabo de la Știința Cluj, 
cărora li s-a dus 
seama oare acești 
nea procedee nu 
sportiv? Meciul
buie să fie o întrecere cinstită, 
valeiească, în care cel mai bun 
ctștige. , .

vestea. Nu-și dau 
jucători că aseme- 
sînt demne de 

de fotbal
un 

fre
ca
se

MIRCEA TUDORAN

M. P.

Meci restanță in categoria B

Știința București—Flacăra Moreni 3-0 (0-0)
MORENI, 13 (prin telefon). — După piat la numai 3 puncte de liderul se

ce duminică au învins pe Poiana, la riei, Progresul București, 
Cîmpina, gazdele au suferit ieri o ca
tegorică înfringere în fața unei echipe Progresul—Știința București, 
în formă, care a oferit o adevărată lee- - - -
ție de fotbal jucătorilor Flacăreî.

Cele trei goluri ale bucureștenilor au 
fost realizate de Halagian (min. 18), 
Ciornoavă (min. 63)
72).

In urma acestui
rești, care duminică
lași scor pe Oltul Rm. Vilcea, s-a apro-

sporind a- 
tractivitatea derbiului etapei a XVI-a,

și Fasilescu (min.

joc, Știința Bucu- 
a întrecut cu ace-

Revenind la meciul de ieri, trebuie 
să arătăm că din ansamblul echipei stu
dențești, care a avut o comportare re
marcabilă în toate compartimentele, au 
ieșit în evidență jucătorii Lucescu, Ur- 
seanu și LIalagian. Foarte bun arbitra
jul lui C. Mihăilescu-Brașov.

GH. ILINCA-coresp.

Arbitru elogiat de învinși!
Zilele trecute am primit la redac

ție o nouă scrisoare despre arbitraj. 
Mare și plăcută ne-a fost surpriza 
cînd am citit conținutul ei.

„Rog a aduce la cunoștință, pe 
această cale, brigăzii de arbitri con
dusă la centru de A. BENTU, felici
tările noastre pentru arbitrajul exem
plar prestat în partida C.F.R. Timi-

șoara — Victoria Tg. Jiu, seria Vest, 
categoria C“. Semnează: Asociația 
sportivă Victoria Tg. Jiu.

P. S. După cum se știe, în această 
întîlnire-derbi a seriei Vest, C.F.R. 
Timișoara a repurtat victoria cu sco
rul de 2—1.

Fără alte comentarii.^



COMUNICATULPLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmate din pag. 1)

drarea fiecărui sector de activitate cu 
oameni competenți, bine pregătiți 
profesional și politic.

Plenara a subliniat din nou înda
torirea comitetelor și organizațiilor 
de partid de a manifesta grijă și a- 
tenție tovărășească față de cadrele 
cu activitate îndelungată in mișcarea 
revoluționară, care, datorită vîrstel și 
sănătății, nu mai pot desfășura muncă 
permanentă, de a asigura folosirea, 
pe măsura posibilităților, a expe
rienței lor.

3. Luînd în discuție activitatea or
ganizației de pionieri, Comitetul Cen
tral al partidului a apreciat pozitiv 
faptul că ea cuprinde în prezent pes
te 70 la sută din numărul copiilor în 
vîrstă de 9—14 ani și aduce, alături 
de familie și școală, o contribuție pre
țioasă la educarea elevilor, întărirea 
disciplinei școlare și organizarea ac
tivităților extrașcolare.

Pentru îmbunătățirea conținutului 
activității pionierești, desfășurarea a- 
cesteia în forme și metode specifice 
virstei, creșterea continuă a aportu
lui ei la munca de educare și formare 
multilaterală a elevilor, plenara a ho- 
tărît ca organizația de pionieri din 
Republica Socialistă România să albă 
organe de conducere proprii, care să 
lucreze sub îndrumarea nemijlocită 
a organelor de partid. In îndruma
rea activității pionierești trebuie să 
crească rolul școlii, al cadrelor di
dactice, care poartă răspunderea prin
cipală pentru întregul proces instruc- 
tiv-educativ și posedă experiența, 
pregătirea pedagogică și metodică 
necesare.

Pe plan republican, se va constitui 
Consiliul Național al Organizației de 
Pionieri, iar la nivelul regiunilor, ra- 
ioanel r, orașelor și școlilor — con
silii ale organizației de pionieri, al
cătuite din învățători, profesori, oa
meni de știință, cultură și artă, spe
cialiști din diferite domenii de acti
vitate, reprezentanți ai organelor Mi
nisterului învățămîntului, Uniunii Ti
neretului Comunist, Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport. Se va 
elabora un nou regulament al orga
nizației de pionieri din țara noastră. 
L Măsurile de 'nbunătățire a activi
tății organizației de pionieri vor fi su
puse, în vederea definitivării, unei 
largi dezbateri, la care vor lua parte 
cadre didactice, activiști de partid și 
U.T.C., oameni de știință, artă și cul
tură, părinți.

4. Analizînd modul de rezolvare a 
propunerilor, cererilor și sesizărilor, 
plenara a constatat că oamenii mun
cii se adresează cu deplină încrede
re organelor de partid si de stat cu 
diferite probleme de interes general, 
obștesc și personal. în cursul anului 
1965 s-au adresat organelor de partid

Știri, rezultate
TBILISI. A început un turneu in

ternațional de handbal cu participarea 
echipelor masculine ale Danemarcei, 
U.R.S.S., R.S.S. Gruzine și selecționa
tei de tineret a U.R.S.S. In prima zi 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — R.S.S. Gruzină 26—14 
(10—S) ; Danemarca — U.R.S.S. (tine
ret) 22—19 (11—7).

BRUXELLES. In turneul final al 
competiției internaționale de volei 
s-au calificat echipele Franței. Italiei, 
Olandei și Turciei. Iată primele re
zultate înregistrate : Franța — Turcia 
3—1 (12—15. 15—11, 15—11. 15—9); 
Olanda — Italia 3—0 (15—8, 15—10, 
15—12).

MOSCOVA. Campionatul unional 
de schi (mare fond) desfășurat la 
Murmansk a fost cîștigat de Nikolai 
Lipașov, care a străbătut 70 km în 
4h12:18.

BRUXELLES. Cea de-a doua etapă 
a Turului ciclisf al Belgiei, Namur— 
Wellin (164 km) a fost cîștigată 'de 
olandezul Arie den Hartog, cronome
trat în 4h07. în clasamentul general 
conduce Van Schi! (Belgia) cu 8h25:46 
urmat de Adorm (Italia) cu 8h26:10.

JOHANNESBURG. Pe pista din 
Bloemfontein, campionul olimpic la 
3 000 m obstacole, Belgianul Gasfon 
Roelanfs, a- cîșfi'gaf prob'a de 6 mile 
cu rezultatul de 29:11,4. 

și de stat din întreaga țară aproape 
un milion de cetățeni. Aceasta a con
stituit un sprijin prețios în activita
tea organelor de partid și de stat 
pentru mai buna organizare a muncii, 
cunoașterea și înlăturarea unor în
călcări ale legalității și disciplinei de 
stat.

Subliniind necesitatea unei griji 
sporite pentru soluționarea probleme
lor ridicate în scrisori și audiențe, 
plenara a stabilit măsuri menite să 
asigure o rezolvare mai operativă a 
cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și 
propunerilor, o mai bună organizare 
a audiențelor la organele de partid 
și de stat, centrale și locale. Este ne
cesar ca toți conducătorii organelor 
de partid, de stat, economice și ob
ștești să stabilească zile și ore de 
primire îr> audiență a cetățenilor.

Plenara a relevat obligațiile presei 
centrale și locale de a acorda atenție 
sporită scrisorilor primite de la cetă
țeni, de a sesiza organele de partid 
și de stat asupra problemelor ridi
cate și de a analiza felul în care se 
rezolvă petițiile cetățenilor, luînd a- 
titudine împotriva manifestărilor de 
birocratism, superficialitate și lipsă 
de răspundere.

Organele și organizațiile de partid 
au sarcina de a controla și îndruma 
sistematic activitatea care se desfă 
șoară în legătură cu cererile, sesi
zările și scrisorile oamenilor muncii.

5. Plenara a hotărît transformarea 
Institutului de istorie a partidului în 
Institut de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.. 
care se va ocupa de următoarele do
menii de cercetare științifică: istoria 
partidului, a mișcării muncitorești ș> 
a luptelor de eliberare socială și na
țională din țara noastră, problemele 
privind făurirea și dezvoltarea orîn 
duirii noastre socialiste, istoria miș 
carii comuniste și muncitorești in
ternaționale, a mișcării de eliberare 
națională, problemele de istorie poli
tică, social-economică, curentele d« 
idei din epoca modernă și contem
porană, precum și problemele teore
tice și metodologice ale cercetării is
torice în legătura lor cu celelalte ști
ințe' sociale.

6. Plenara a aprobat măsurile luate 
de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. pentru ridicarea unor sanc 
țiuni de partid și a anulat unele ho- 
tărîri referitoare Ia sancționarea unor 
membri de partid.

în încheierea lucrărilor plenarei 
Comitetului Central a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., care a su
bliniat sarcinile fundamentale ale 
partidului în domeniile de activitate 
analizate, precum și măsurile ce ur
mează a li luate de organele și orga
nizațiile de partid pentru aplicarea 
în viață a hotărîriior adoptate.

Frămîntări in legătură cu pregătirea 
echipei Angliei pentru C. M. de fotbal

în general, se spune că fotbalul 
englez e un fotbal cu zeci sau chiar 
sute de jucători talentați, dar fără 
o echipă reprezentativă corespunză
tor de puternică. Pentru a lichida a- 
ceastă neconcordantă a fost chemat 
antrenorul Alf Ramsey în 1964. Se 
speră ca acesta să pregătească pen
tru campionatele mondiale o echipă 
capabilă să se impună, cum o doresc 
milioanele de iubitori ai fotbalului 
din această tară.

NOTE EXTERNE
Judecind după jocurile recente, 

Ramsey nu a reușit pînă în prezent 
să contureze o formație capabilă să 
redea echipei Angliei strălucirea de 
odinioară. A schimbat peste 30 de 
jucători în acești ani, a schimbat sis
temul de joc, așezarea pe teren a ju
cătorilor, dar rezultatele nu au fost 
cele așteptate. Recent, echipa sa a 
trebuit să se mulțumească cu un 
1-0 cu echipa R.F.G., lipsită de cei 
mai buni atacanti ai ei. Griticiie la 
adresa antrenorului-selecționer nu 
au întîrziat să apară. S-a spus că 
Ramsey nu are autoritate față de ju
cătorii săi, că aplică criterii subiec
tive de selecționare și că — schim- 
bînd mereu formația și tactica — do
vedește că nu știe ce vrea.

Dar situația lui Ramsey nu esfe

Echipele României au debutat victorioase 
la campionatele europene de tenis de masă
LONDRA, 13 (prin telefon). — în 

sala „Empire Pool**  de la Wembley au 
început miercuri întrecerile celei de a 
V-a ediții a campionatelor europene de 
tenis de masă. Participă cei mai buni 
jucători reprezentînd 30 de țări. Prima 
zi ca și următoarele patru sînt rezer
vate probelor pe echipe fentei și echipe 
bărbați.

Reprezentativele României au debutat 
victorioase atît la fete, cit și la băieți. 
Jucînd în grupa a IIl-a, echipa noastră 
feminină a învins selecționata Luxem
burg cu 3—0. La băieți, în grupa 
a IV-a, formația masculină română a 
cîștigat în fata Spaniei cu scorul de 
5—0.

Iată alte rezultate tehnice: echipe fe~ 
mei, grupa I: Anglia—Grecia 3—0,

Intr-un recent concurs internațional de lupte desfășurat la Budapesta, sportivul român I. Alu 
nescu s-a clasat pe primul loc la categoria cocoș. Iată-l pe podium, primind felicitările învinșilor 

maghiarul Gonda (stingă) și sovieticul Korșunov Foto: M.T.I.

TURNEU DE CALIFICARE
PENTRU CAMPIONATUL EUROPEAN 

DE BASCHET (JUNIORI)
La Helsinki s-a desfășurat unul din 

turneele de calificare pentru campio
natul european de baschet rezervat 
juniorilor. La întreceri au participat 
reprezentativele R. F. Germane, Po
loniei, Suediei și Finlandei. în meciul 
decisiv Finlanda a învins Polonia cu 
scorul de 64—57. învingători și în 
jocurile cu R. F. Germană și Suedia, 
tinerii baschetbaliști finlandezi au ob
ținut calificarea.

de invidiat. Cu aproape 7 000 de ju
cători profesioniști, cu zeci de echi
pe profesioniste valoroase, fotbalul 
englez duce lipsă de jucători de mare 
valoare, de jucători strălucitori, fără 
de care cu greu se poate cîștiga un 
campionat mondial. Or, tocmai asta 1 
se cere lui Ramsey și este cam mult 
pentru stadiul în care se află echiDa 
lui.

O altă mare problemă care îl 
frămîntă este tactica echipei. EI 

este conștient că 
W.M.-uI " practicat 
de majoritatea e- 
chipelor de club 

engleze, chiar cu unele modernizări de 
rigoare, nu constituie o tactică po
trivită pentru a înfrunta sistemele 
mal avansate ale adversarilor. De 
aceea el experimentează Un sistem 
inspirat de brazilieni, însă cu fun
dașii jucînd om Ia om, sistem care 
nu este necunoscut în Anglia. Dar 
puțini jucători au experiența acestei 
tactici. Apoi Ramsey dispune de prea 
puține antrenamente comune, căci 
jucătorii se află pînă în mai la dis
poziția cluburilor. Iar în mai, cînd 
vor fi la dispoziția lui Ramsey, vor 
veni în lot epuizați de un campionat 
obositor și de jocurile de cupă, care 
cer mari eforturi. Va putea el să-i 
prezinte în cadrul unei echipe omo
gene și în maximum de formă în jo
cul cu Uruguay, în ziua de 11 iulie, 

grupa Il-a : Ungaria—Norvegia 3—0, 
grupa IV-a: Cehoslovacia—Irlanda 3—0, 
grupa V-a: U.R.S.S.—Austria 3—1, 
grupa Vl-a : R.F. Germană—Scoția 3—0, 
grupa VIII-a : Polonia—Spania 3—0.

Echipe bărbați, grupa I: Suedia—Bul
garia 5—0, grupa Il-a : Iugoslavia— 
Italia 5—0, grupa IlI-a: Cehoslovacia— 
Grecia 5—0, grupa V-a : Ungaria—Țara 
Galilor 5—0. grupa Vl-a : Polonia— 
Norvegia 5—0, grupa VIII-a: R. D. 
Geimană—Malta 5—0. Anglia—Irlanda 
5—0.

La închiderea ediției, formațiile Ro
mâniei au început partidele cu Olanda 
(fete) și Austria (băieți).

Joi, meciurile continuă la probele pe 
echipe.

DIN F
e După terminarea antrenamen

telor în Iugoslavia, unde au susți
nut și cîteva meciuri amicale, fot
baliștii lotului U.R.S.S. vor juca la 
20 aprilie la Basel cu selecționata 
Elveției și la 24 aprilie la Viena cu 
echipa Austriei. Din actualul lot 
fac parte 15 jucători: portari — 
Iașin, Kavazașvili; fundași: Ponoma- 
riev, Afonin, Șesternev, Danilov; 
mijlocași: Sabo, Voronin, Husainov; 
înaintași: Metreveli, Ivanov, Bani- 
șervki, Malafeev, Meshi, Hmelnițki.

pe stadionul Wembley? Răspunsul, e 
greu, cu atît mai mult cu cit nici
odată în trecut Anglia nu a reușit 
să prezinte o echipă „în formă' în 
această perioadă a anului, perioadă 
de suspendare totală a oricărei acti
vități fotbalistice în Anglia. Ca a- 
tare, nici nu există o experiență pri
vind aducerea în formă a jucătorilor 
în această perioadă.

Dar dacă cele de mai sus consti
tuie problemele nerezolvate ale pre
gătirii echipei engleze, există o serie 
de factori care pledează pentru o 
evoluție onorabilă a echipei Anqliei 
in G. M. Se poate conta ca echipa 
să arate o serie din calitățile tradi
ționale ale echipelor engleze : o bună 
tehnică individuală și dorința arză
toare de victorie, joc atletic și eficace 
dus 90 de minute — cu mare viteză, 
duritate în apărare și eficacitate în 
atac. Ea toate acestea se adaugă 
încă un factor care ar putea influența 
decisiv: echipa Angliei joacă acasă 
pentru prima dată într-un campionat 
mondial.

Ar putea echipa Angliei să fie a- 
ceea care să profite de un eventual 
moment mai slab al echipei Brazi
liei ? Tot ce se poate.

TUDOR VASILE

Â doua partidă 
Petrosian - Spasski: 

întreruptă
Cea de a doua partidă a meciu 

pentru titlul mondial de șah dintre j 
ris Spasski și Tigran Petrosian, des 
șurată. ieri după-atniază pe scena T 
trului de Estradă din Moscova, a ] 
lejuit din nou o acerbă luptă pozii 
nală a celor doi competitori. De d 
aceasta, însă, inițiativa a avut-o c: 
pionul mondial care, jucînd cu alb, 
a adoptat o variantă clasică din d 
cliiderea Gambitului Damei, ce î-a pr 
juit obținerea unui pion în plus. Pel 
sian păstrează acest avantaj și la înl 
ruperea partidei, survenită la mutarea

OTB AL
® în localitatea Plocke (Poloi 

s-a disputat meciul retur contînd p 
tru calificarea în turneul f: 
U.E.F.A. dintre echipele de fotbal 
niori) ale Poloniei și Cehoslovac 
întîlnirea a luat sfîrșit cu un re: 
tat de egalitate : 1—1. învtori 
1—0 în primul joc, tinerii fotba 
cehoslovaci au obținut calificarea.

® Federația internațională de fo 
(F.I.F.A.) a anunțat oficial că fii 
„Cupei cupelor" se va desfășura 
5 mai la Glasgow. A rămas stal 
ca finala „Cupei campionilor ei 
peni" să aibă loc la II mai pe 
dionul Heysel din Bruxelles.

BfZULTAHLI MECIURILOi 
0111 SEMIFINALELE „C.C1
PARTIZAN BELGRAD - MANCf 

TER UNITED 2-0 (0-0)

Primele meciuri din semifinalele 
pel campionilor europeni" la fotbal 
fașurate ieri au stîrnit un interes sebit.

La Belgrad, în fața a 55 000 de s 
tatori, Partizan a dispus de Manch< 
United cu 2—0 (0—0), după un jo 
care fotbaliștii iugoslavi au fost 
superiori și au ratat nenumărate o 
în repriza secundă. Scorul a fost 
ehis de Hasanaghici care a înscris 
capul (min. 47), apoi Beceiaț a st; 
scorul final (min. 59). Arbitrul vest
man Tschenschner a condus eeh 
PARTIZAN : Soskici — lusuft, M 
lovici — Beceiaț, Rasovici, Vasovit 
Baici, Kovacevici, Hasanaghici, Mllac 
viei, Pirmayer. MANCHESTER UNI' 
Gregg — Brennan, Dunne _ Crei
Foulkes, Stiles — Best, Law, B. Char 
Herd, Connelly. Returul va avea Ic 
20 aprilie.

LA ÎNCHIDEREA EDI

REAL MADRID - INTERNAZION 
i-o fi-o)

Aseară tîrziu, la Madrid în fa- 
peste 100 000 de spectatori s-au : 
nit Real și Internazionale Milano.

Real Madrid a cîștigat cu 1—0 
golul înscris de Plrri (min. 12). Ret 
la 20 aprilie Ia Milano.
• „Cupa cupelor": Borussia Dorkr, 

— West Ham United 3—1 (în tur 
Borussia s-a calificat în finală.

® Panathinaikos — Sei. Buda 
1-3 (1-3).
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